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Objetivo e Justificativa 

Passados sete anos da promulgação do marco regulatório (Lei no. 11.445 de 2007), a 
regulação está sendo implantada de forma lenta, mas gradativa. Em geral, a formação 
de profissionais desta área para tratar com as questões regulatórias no âmbito dos 
prestadores de serviços ocorre no dia a dia, o que nem sempre se traduz em boas 
práticas regulatórias e ganhos para a prestação dos serviços. 
 
Neste contexto, o presente curso tem como objetivo preparar profissionais para o 
ambiente regulado do setor, a partir de uma metodologia baseada em casos reais, tanto 
em relação à regulação da qualidade quanto aos aspectos econômico-financeiros

Alguns pontos que serão foco deste curso: 
 

• Como tratar o fluxo de informações regulatórias do prestador de serviços? 
 

• Como se preparar para receber uma fiscalização técnica? 
 

• Qual a estrutura técnica que o prestador de serviços deve ter para tratar com a 
agência reguladora? 

 

• Como melhorar a comunicação do prestador de serviços com a agência 
reguladora? 

 

• Como lidar com os processos de revisão tarifária? 
 

• Como lidar com os reajustes tarifários? 
 

• Quais os elementos necessários para a preparação do profissional do operador 
para o ambiente da regulação econômico-financeira? 

 

• Quais as informações críticas no processo de regulação tarifária? 
 

• O que aprender com a regulação econômica já implantada por algumas agências 
no Brasil?  
 

 

Público Alvo 

 

Engenheiros, administradores, contadores, economistas, advogados, consultores e 
demais profissionais de prestadores de serviços que são ou que serão regulados. 
Reguladores interessados em avaliar o processo sob uma perspectiva do regulado. 
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Conteúdo Programático 

 

Dia I - 16/07/2014 (quarta-feira) 
Instrutor: Alceu de Castro Galvão Junior 
 
A regulação na prática | aspectos técnicos 
 

• Normas da prestação dos serviços (art. 23, Lei n. 11.445/2007); 

• Planejamento, estratégia e foco de atuação da Regulação da Qualidade; 

• Fiscalização direta e indireta; 

• Atividade de ouvidoria de uma agência reguladora. 

• Acompanhamento da execução de Planos de Saneamento Básico (parágrafo 
único, art. 20, Lei n. 11.445/2007). 

• Boas práticas na regulação da qualidade. 
 
O comportamento do regulado 
 

• Relacionamento regulado-regulador; 

• Disponibilização e fluxo de informações; 

• Estrutura e perfil interno para atendimento as demandas da regulação; 

• Organização das informações; 

• Principais falhas dos regulados no processo de regulação da qualidade; 
 
Apresentação do estudo de Caso CAGECE | André Facó (Presidente) 
 
Dia II - 17/07/2014 (quinta-feira) 
Instrutor: Frederico Araujo Turolla 
 
Análise da estrutura do processo de regulação econômica 
 

• Elementos de contabilidade regulatória e as dificuldades de implantação 

• Projeções de demanda, seus desdobramentos e principais questões 

• As questões da base de ativos e sua evolução 

• Definição e análise do custo de capital e alternativas nos diversos ambientes 
regulados 

• Modelagem de custos e investimentos (OPEX e CAPEX) e suas peculiaridades 

• Análise de eficiência em saneamento e modelos de comparação 

• Considerações sobre a estrutura tarifária 

• Algumas questões sobre a matemática da regulação econômica, nos modelos de 
fluxos de caixa descontado 

 
Análise dos casos no Brasil 
 

• Os casos existentes e seus diferentes contextos 
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• Os conflitos reais nos processos de revisão tarifária no Brasil 

• Análise da estrutura e do conteúdo das notas técnicas dos reguladores 

• Análise da reação das companhias reguladas nos processos de revisão tarifária 

• Avaliação dos resultados dos processos de revisão tarifária 

• Os reajustes tarifários estão sendo realizados de forma regular, tempestiva? 

• Metodologias de reajuste tarifário e necessidades de melhoria neste processo 
em ambientes regulados e não regulados 

 
Dia III (Parte 1) - 18/07/2014 (sexta-feira) 
 
Questões jurídicas mais relevantes para a regulação | Alessandra Ourique de Carvalho 
 
Dia III (Parte 2) - 18/07/2014 (sexta-feira) 
Instrutores: Alceu de Castro Galvão Junior e Frederico Araujo Turolla 
 
Serão analisados relatórios de fiscalização, processos de ouvidoria, resoluções com foco 
no comportamento do prestador de serviços, inclusive com a análise das respostas dos 
prestadores às demandas regulatórias. Os participantes do curso poderão enviar, até o 
dia 11 de julho, estes documentos os quais serão discutidos no curso. 
 

• Exercício prático (oficina), com dados do SNIS e/ou de casos práticos sobre os 
temas abordados anteriormente. 

 

• Breve discussão sobre o estado-da-arte dos processos de revisão tarifária no 
Brasil. 

 

• Os participantes acompanharão junto ao instrutor e poderão implementar 
concomitantemente, em seu computador, tirando suas dúvidas, a montagem de 
grandes números do caso de revisão tarifária da SABESP (ARSESP), em uma 
planilha eletrônica. 

• Os participantes terão a oportunidade de elaborar, em grupo, os principais 
números gerais de algum caso de revisão tarifária escolhido pelo grupo, com 
assistência do instrutor. 
 

Programação 

Curso de 24 horas, a ser realizado nos 
dias 16, 17 e 18/07/2014 (duração de 08 
horas por encontro). 
 
Local: T&D Paulista 
Alameda Santos, 1.293 – 2º andar 
Jd. Paulista - São Paulo / SP

 

INÍCIO TÉRMINO DURAÇÃO DESCRIÇÃO
08:30 09:30 01:00 1º Hora-aula
09:30 10:30 01:00 2º Hora-aula
10:30 10:45 00:15 INTERVALO 1
10:45 11:45 01:00 3º Hora-aula
11:45 12:45 01:00 4º Hora-aula
12:45 14:15 01:30 ALMOÇO
14:15 15:15 01:00 5º Hora-aula
15:15 16:15 01:00 6º Hora-aula
16:15 16:30 00:15 INTERVALO 2
16:30 17:30 01:00 7º Hora-aula
17:30 18:30 01:00 8º Hora-aula
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Coordenador Acadêmico 

Alceu de Castro Galvão Junior 
Engenheiro Civil/UFC. Mestre em Hidráulica e Saneamento e Doutor em Saúde Pública 
(USP). Engenheiro de Obras e Projetos da Sabesp (1992-2001). Coordenador de 
Saneamento Básico da Agência Reguladora do Estado do Ceará – ARCE desde 2001. 
Autor e editor de livros sobre regulação e planejamento no saneamento básico. 
Professor do curso de Mestrado Profissional de Gestão e Regulação da Fiocruz. 
Coordenador técnico de Planos Municipais de Saneamento Básico. 
 

Docentes Convidados 

André Macedo Facó 
Engenheiro Civil, formado pela Universidade Federal do Ceará, com Mestrado em 
Engenharia também pela UFC e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio 
Vargas. Funcionário da Cagece desde 2004, exerceu o cargo de Diretor de Operações de 
2008 a 2013 e hoje é Diretor-Presidente da Cagece. Também é professor de pós-
graduação. 
 
Alessandra Ourique de Carvalho 
Formada pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 
PUC-SP, em 2000. Tem destacada atuação no setor de infraestrutura (em especial, 
saneamento básico e energia) como consultora jurídica, ministrando aulas, cursos e 
palestras, bem como figurando como autora de diversos artigos e pareceres. Sócia 
supervisora das áreas de Direito Público, Direito Regulatório e Infraestrutura, Ambiental, 
Imobiliário, Societário, Tributário e Contencioso Judicial e Arbitral. 
 
Frederico Araujo Turolla 
Doutor em Economia de Empresas (FGV-SP); Mestre em Economia de Empresas (FGV-
SP) com intercâmbio em Economia Internacional e Finanças na Universidade de Brandeis 
(EUA); bacharel em Ciências Econômicas (UFJF). É Professor Titular do Programa de 
Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), professor de cursos de Master/MBA da Fundação Getúlio Vargas em 
São Paulo. Foi economista do Banco WestLB e hoje é sócio da Pezco Microanalysis, onde 
tem participado de projetos em diversos setores regulados. 
 


